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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΣΤΟΧΟΙ
Όπως σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο
τεύχος των Δημοτικών Νέων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή χρηματοδοτεί στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για
τους πολίτες», τη συνεργασία της Ένωσης
Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου
(ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ), με στόχο την ανάπτυξη των
Αδελφοποιήσεων.
Οι πολίτες των
χωρών
του
ευρωπαϊκού νότου, δεν επωφελούνται από
τα
πλεονεκτήματα
του
ευρωπαϊκού
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»
όσο επωφελούνται οι πολίτες των χωρών
του βορρά. Ελλάδα και Κύπρος έχουν ήδη
πολλά κοινά: γλώσσα, ιστορία, νοοτροπία.
Το έργο SUSTAIN θα χρησιμοποιήσει όλα
αυτά τα κοινά στοιχεία, ώστε όχι μόνο να
ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των
εταίρων Αδελφοποίησης των δύο χωρών,
αλλά και προκειμένου να δημιουργήσει
συνέργειες που θα βοηθήσουν τις Τοπικές
Αρχές -και φυσικά τους πολίτες- από τις
δύο χώρες να συμμετάσχουν στο

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και
να συνεργαστούν με Δήμους από την
υπόλοιπη Ευρώπη. Το έργο έχει ως στόχο
να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση σε
ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και καλύτερα
έργα
για
τους
πολίτες
των
δύο
περιφερειακών νησιωτικών περιοχών του
Ευρωπαϊκού νότου. Εκτός από αυτό, το
σχέδιο
θα
επιτρέψει
τη
δημιουργία
οικονομιών κλίμακας, δίνοντας στους
Δήμους της Χίου άμεση πρόσβαση στις
Βρυξέλλες -χωρίς πρόσθετο κόστος- μέσω
του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης
Δήμων Κύπρου και στους Δήμους της
Κύπρου τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους για να δημιουργούν και να
υλοποιούν ευρωπαϊκά έργα, χωρίς να είναι
υποχρεωμένοι να αγοράζουν τεχνογνωσία
από ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Το
αποτέλεσμα θα είναι μια ώθηση στην
ανάπτυξη
των
δύο
περιοχών
χωρίς
επιπλέον
κόστος,
γεγονός
που
στο
σημερινό
οικονομικό
περιβάλλον,
θα
εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους πολίτες, τους
τοπικούς υπαλλήλους και τους εκλεγμένους
αντιπροσώπους των δύο περιοχών.

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN:
Ιανουάριος - Ιούνιος: Κατασκευή και παρουσίαση ιστοσελίδων του έργου
Απρίλιος - Μάιος: 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο
Απρίλιος - Μάιος: Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Κύπρος
Ιούνιος – Ιούλιος: 5ήμερη επίσκεψη Λειτουργού της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη Χίο
Ιούνιος – Ιούλιος: Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο - Χίος
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: Τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Βρυξέλλες
Οκτώβριος: Δράση ενημέρωσης
Οκτώβριος - Νοέμβριος: 2η 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο
Νοέμβριος: Δράση ενημέρωσης
Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης
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Τελετή Υπογραφής του
«Συμφώνου των Νησιών»
Στα τέλη Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, η
τελετή υπογραφής του «Συμφώνου των
Νησιών» παρουσία του έντιμου Υπουργού
Γεωργίας,
Φυσικών
Πόρων
και
Περιβάλλοντος, βουλευτών, κυβερνητικών
αξιωματούχων, εκπροσώπων των Τοπικών
Αρχών
της
Κύπρου,
εκπροσώπων
επαγγελματικών φορέων και ιδιωτικών
οργανισμών.
Η τελετή διοργανώθηκε από το Ενεργειακό
Γραφείο
Κυπρίων
Πολιτών
και
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου
ISLEPACT, το οποίο συγχρηματοδοτείται από
τη
Γενική
Διεύθυνση
Ενέργειας
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο φιλόδοξο αυτό έργο που ξεκίνησε στις 4
Φεβρουαρίου 2010, συμμετέχουν 12 εταίροι
που εκπροσωπούν περισσότερα από 60
Ευρωπαϊκά νησιά. Επικεφαλής του έργου
είναι το Outer Hebrides of Scotland
(Comhairle nan Eilean Siar ‐ CnES) ενώ από
την Κύπρο συμμετέχει ως εταίρος το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Στην τελετή, δέκα Δήμοι και δύο Κοινότητες
της Κύπρου, δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020 μέσω
της
ανάπτυξης
Τοπικών
Ενεργειακών
Σχεδίων Δράσης, ενώνοντας έτσι τις
δυνάμεις τους με τα άλλα ευρωπαϊκά νησιά.
Στην τελετή παρευρέθηκαν και υπέγραψαν
οι Δήμαρχοι: Στροβόλου, Αγίου Αθανασίου,
Λατσιών, Ιδαλίου, Λακατάμιας, Λάρνακας,
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Αραδίππου, Αγλαντζιάς, Παραλιμνίου και
Πόλης Χρυσοχούς και οι Πρόεδροι των
Κοινοτικών
Συμβουλίων
Γερίου
και
Εργατών.
Την τελετή χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του
Διαχειριστικού
Συμβουλίου
του
Ενεργειακού
Γραφείου
κ.
Γιάννος
Λαζαρίδης, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρης
Ηλιάδης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας κ.
Λευτέρης Χριστοφόρου και ο Δήμαρχος
Στροβόλου κ. Σάββας Ηλιοφώτου εκ
μέρους της Ένωσης Δήμων.

Ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου
του Ενεργειακού Γραφείου, στο χαιρετισμό
του τόνισε τον αναβαθμισμένο ρόλο που
μπορούν να διαδραματίσουν οι Τοπικές
Αρχές στη δύσκολη παγκόσμια μάχη κατά
της κλιματικής αλλαγής και συγχάρηκε
τους Δήμους και τις Κοινότητες που
συμμετέχουν στο Έργο.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος χαιρέτησε την πρωτοβουλία
αυτή και τόνισε τη σημασία της στην
επίτευξη των Εθνικών Στόχων Μείωσης
των αερίων του θερμοκηπίου. Αναφέρθηκε
επίσης στις επιπτώσεις των κλιματικών
αλλαγών όπως είναι η ανομβρία, η ξηρασία
και η απερήμωση. Τόνισε ακόμη τις
προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο και
Ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση
των
κλιματικών
αλλαγών
με
το
Πρωτόκολλο του Κιότο και το Πακέτο
Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών.
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Ο
Πρόεδρος
της
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Εμπορίου
χαιρέτησε
την
πρωτοβουλία των δέκα Δήμων και των δύο
Κοινοτήτων να δεσμευτούν για τη μείωση
των εκπομπών CO2 και τόνισε ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό έργο να
επιτελέσει. Ο κ. Χριστοφόρου δεν παρέλειψε
να συγχαρεί το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών που κατάφερε να εντάξει στην
προσπάθεια αυτή Δήμους και Κοινότητες
από όλη την Κύπρο για να συνεισφέρουν
ουσιαστικά στην επίτευξη ενός κοινού
στόχου.
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• Πολιτική δέσμευση των συμμετεχόντων
μέσω της υπογραφής του Συμφώνου
των Νησιών, όπου δεσμεύονται να
αναλάβουν
την
εφαρμογή
προγραμμάτων,
δράσεων
και
επενδύσεων για την επίτευξη των
στόχων του Έργου.
• Καθορισμός
Οικονομικά
Βιώσιμων
Έργων για υλοποίηση.
• Να προταθούν μηχανισμοί και τρόποι
χρηματοδότησης των επενδυτών που θα
εξασφαλίσουν
την
υλοποίηση
των
προτεινόμενων έργων.
• Βελτίωση της κοινής γνώμης των
νησιωτικών
περιοχών
για
την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο
μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
www.cea.org.cy και www.islepact.eu.

Υποβολή προτάσεων για το
πρόγραμμα «Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη»
Ο κ. Σάββας Ηλιοφώτου εκ μέρους της
Ένωσης Δήμων Κύπρου, στο χαιρετισμό του
αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του Έργου
αυτού, στην άψογη συνεργασία που
αναπτύχθηκε με το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών και στο ότι αναμένεται
σκληρή δουλειά από πλευράς των Τοπικών
Αρχών για την επίτευξη των φιλόδοξων
στόχων του Έργου. Συμπλήρωσε δε ότι οι
Τοπικές Αρχές αναμένουν την υποστήριξη
της πολιτείας για την επιτυχή ολοκλήρωση
των δράσεων.
Τους χαιρετισμούς ακολούθησε ομιλία του
Διευθυντή του Δικτύου των Ευρωπαϊκών
Νησιών ISLENET κου Πάνου Κορογιαννάκη
και της Διευθύντριας του Ενεργειακού
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών κας Ανθής
Χαραλάμπους, όπου αναφέρθηκαν οι κύριοι
στόχοι του Έργου που είναι:
• Επίτευξη του στόχου μείωσης των
εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020.

Το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη» περιλαμβάνει δράσεις για την
αύξηση της υιοθέτησης και ζήτησης για
ενεργειακή
αποτελεσματικότητα,
την
προώθηση
των
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
και
της
ενεργειακής
διαφοροποίησης και την παροχή κινήτρων
για διαφοροποίηση των καυσίμων και της
ενεργειακής
αποτελεσματικότητας
στις
μεταφορές. Με τη νέα αυτή πρόσκληση
υποβολής προτάσεων, η ΕΕ θα διαθέσει 67
εκ. ευρώ σε ενέργειες που θα αποβλέπουν
στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών
πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
καθώς και σε σχέδια που θα προωθήσουν
τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις
μεταφορές. Οι προτάσεις πρέπει να
υποβληθούν μέχρι τις 12 Μαΐου. Για
περισσότερα:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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Εκπαίδευση και ανάπτυξη
ικανoτήτων χειρισμού της
διαφορετικότητας
Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που έγινε στις
17 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Λευκωσίας,
ο Δήμος Λευκωσίας παρουσίασε το Έργο
«Έκπαιδευτικά σεμινάρια για λειτουργούς
Τοπικών Αρχών, ΜΚΟ, Κοινωνικών Εταίρων,
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και ημικρατικών
οργανισμών σε θέματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και ανάπτυξης της ικανότητας
χειρισμού της διαφορετικότητας»
Το Έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία
του Δήμου Λευκωσίας, του Δήμου Λεμεσού,
της Αναπτυξιακής Εταιρίας Λάρνακας και της
First Elements Euroconsultants Ltd και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την
Κυπριακή Δημοκρατία.
Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
των εταίρων της κοινοπραξίας, καθώς και
εκπρόσωπος
του
Τμήματος
Αρχείου
Πληθυσμού
και
Μετανάστευσης
του
Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι η
Αρμόδια Αρχή για τα Έργα του Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Στην ομιλία της, η Δήμαρχος Λευκωσίας
Ελένη Μαύρου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει η Κύπρος σχετικά
με την μετανάστευση και τα ζητήματα
κοινωνικής ένταξης. Επεσήμανε την ανάγκη
εκπαίδευσης των λειτουργών όλων των
φορέων που έρχονται σε επαφή με
Υπηκόους Τρίτων Χωρών και τόνισε πως
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στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη της
ικανότητας χειρισμού της διαφορετικότητας
και η προώθηση μιας ολοκληρωμένης
κουλτούρας
συμπεριφοράς
που
θα
διευκολύνει την ένταξη των ατόμων αυτών
στην κυπριακή κοινωνία. Πρόσθεσε επίσης
ότι η επιμόρφωση που θα προσφέρει το
Έργο, θα αναβαθμίσει το επίπεδο παροχής
υπηρεσιών
και
θα
βελτιώσει
την
επικοινωνία μεταξύ των λειτουργών και
των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Η Δήμαρχος υπογράμμισε ακόμη ότι η
γεωγραφική κάλυψη που επιτυγχάνεται,
συμβάλλει καταλυτικά στην επιτυχία του
Έργου, καθώς οι δράσεις του καλύπτουν
μεγάλες περιοχές της Κύπρου. Τέλος,
τόνισε ότι κοινός στόχος όλων είναι η
δημιουργία
μιας
κοινωνίας
χωρίς
αποκλεισμούς, της οποίας όλα τα μέλη θα
απολαμβάνουν την ευημερία και θα έχουν
ισότιμη πρόσβαση από και προς τις
υπηρεσίες που τους παρέχονται.
Στο πλαίσιο του Έργου προγραμματίζονται
συνολικά δώδεκα σεμινάρια, πέντε στη
Λευκωσία, τέσσερα στη Λεμεσό και τρία στη
Λάρνακα, τα οποία θα γίνουν τους μήνες
Μάρτιο
και
Απρίλιο.
Επίσης,
προγραμματίζεται η εκπόνηση εκπαιδευτικού
οδηγού και η δημιουργία διαδικτυακής
πύλης. Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν την
ανάλυση του Ευρωπαϊκού και Κυπριακού
θεσμικού πλαισίου και την περιγραφή
τεχνικών διαχείρισης της διαφορετικότητας.

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν
μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη
λίστα παραληπτών των
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.ucm.org.cy/Docume
nt_List.aspx?DocumentCategoryK
eyword=Website.DimotikaNea
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To G C School of Careers
στο Πολυδύναμο Δημοτικό
Κέντρο Λευκωσίας
Στις 25 Φεβρουαρίου, ομάδα παιδιών του G
C School of Careers, συνοδευόμενα από
την καθηγήτρια τους κα Μαρία Χρυσάνθου,
επισκέφτηκαν
τα
παιδιά
και
τους
ηλικιωμένους των προγραμμάτων του
Πολυδύναμου
Δημοτικού
Κέντρου
Λευκωσίας.
Οι μαθητές του σχολείου, στο πλαίσιο της
διοργάνωσης
σειράς
φιλανθρωπικών
εκδηλώσεων, συγκέντρωσαν το ποσό των
300 ευρώ, το οποίο δώρισαν στα
προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας του
Πολυδύναμου
Δημοτικού
Κέντρου
Λευκωσίας.

Η Λειτουργός του Ιδρύματος, αφού
παρέλαβε την επιταγή από τα παιδιά του G
C School of Careers, τα ευχαρίστησε θερμά
εκ μέρους της Δημάρχου Ελένης Μαύρου
και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πολυδύναμου για την ευγενική τους
χορηγία.

Δείπνο στο «Διαπολιτισμικό
Κέντρο» του Πολυδύναμου
Κέντρου Λευκωσίας
Στις 15 Φεβρουαρίου, η Αντιδήμαρχος
Λευκωσίας κα Σούλα Κολακίδου, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου
Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας και το
προσωπικό του Ιδρύματος πρόσφεραν
δείπνο
σε
όλα
τα
μέλη
του
«Διαπολιτισμικού Κέντρου».
Κατά την παρουσία τους στο Ίδρυμα, οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν
και τη σκηνή που έχει στηθεί στο προαύλιο
του Πολυδύναμου από τη UNHCR, με στόχο
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για
θέματα ασύλου και προσφύγων, τόσο
διεθνώς, όσο και σε σχέση με την
επικρατούσα κατάσταση στην Κύπρο.
Παράλληλα, έπειτα από πρωτοβουλία του
ίδιου του σχολείου, παρευρέθηκαν δύο
πρόσφυγες, ένα Κύπριος και ένας Πολιτικός
Πρόσφυγας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό, οι οποίοι πολύ παραστατικά,
διηγήθηκαν
στα
παιδιά
πραγματικές
ιστορίες από την περίοδο της διαμονής τους
στις σκηνές, καθώς και διάφορες δυσκολίες
που αντιμετώπισαν.

Η διοργάνωση αποτέλεσε την αφορμή, για
ένα συναπάντημα Κύπριων δημοτών,
νόμιμων μεταναστών, συνεργατών και
φίλων του Διαπολιτισμικού Κέντρου, με
πλούσιο
φαγοπότι,
σε
ένα
κλίμα
χαλάρωσης και διασκέδασης.
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Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
αναπτύξουν θέσεις και απόψεις σε σχέση με
τον
διαπολιτισμικό
διάλογο
και
την
κοινωνική ενσωμάτωση στην Κυπριακή
κοινωνία. Την εκδήλωση χαιρέτησε η
Δημοτική Σύμβουλος και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου
Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας κα Κάτια
Απέγητου, η οποία καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους, ενώ τόνισε τη σημασία
που αποδίδει ο Δήμος Λευκωσίας στην
παροχή
κοινωνικών
υπηρεσιών
προς
όφελος όλων των δημοτών της πόλης.

Προσφορά για κατασκευή
ράμπας σκαφών στο Δήμο
Λεμεσού
Ο κ. Άριστος Αριστείδου, εκδότης του
περιοδικού «Το ψάρεμα και τα μυστικά
του» και συνδιοργανωτής με το Δήμο
Λεμεσού της 3ης Παγκύπριας Έκθεσης
Αλιείας – Ναυτικό Σαλόνι, επέδωσε
πρόσφατα στο Δήμαρχο Λεμεσού επιταγή
με το ποσό των €4.917, ως συνεισφορά
του περιοδικού για τα έξοδα κατασκευής
ράμπας για ερασιτεχνικά σκάφη.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τα καθαρά
έσοδα από την ως άνω έκθεση και αποτελεί
νέα συνεισφορά για τα έξοδα της πρώτης
στη Λεμεσό ράμπας, που κατασκευάστηκε
στην θαλάσσια περιοχή, έναντι του
ΠΑΒΕΜΑΡ.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου
ευχαρίστησε για την προσφορά, συγχάρηκε

2/2011

τον κ. Αριστείδου και τους συνεργάτες του
για την επιτυχία της έκθεσης και ανέφερε
ότι ο Δήμος στηρίζει τη συνέχιση του
θεσμού και την επόμενη διοργάνωση που
προγραμματίζεται για το 2011.
Πρόσθεσε ακόμη ότι η κατασκευή και νέων
ραμπών για τους φίλους της θάλασσας και
τα σκάφη τους είναι δέσμευση του Δήμου,
την οποία θα εκπληρώσει στο ακέραιο.

Συνάντηση Δημοτικού
Συμβουλίου Κερύνειας
με τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ
Στις 23 Φεβρουαρίου, αντιπροσωπεία του
Δήμου Κερύνειας με επικεφαλής τη
Δήμαρχο κα Μαρία Ιωάννου και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Κερύνειας, είχαν
συνάντηση με το Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, κ. Άντρο
Κυπριανού. Ο κ. Κυπριανού ενημέρωσε το
Δ.Σ. Κερύνειας για τις εξελίξεις στο
Kυπριακό καθώς και για τα στρατηγικά
επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας στην
ευρεία Mέση Aνατολή.

Η Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. Κερύνειας
μετέφεραν τα μηνύματα των Κερυνειωτών
για απελευθέρωση και την επιστροφή όλων
στις
πατρογονικές
τους
εστίες,
την
απόσυρση
των
τουρκικών
στρατευμάτων/εισβολέων και όλων των
Tούρκων παράνομων εποίκων από το νησί
μας. Το Δ.Σ. Κερύνειας πήρε την υπόσχεση
από το Γ.Γ. του ΑΚΕΛ για μια δίκαια λύση
του Kυπριακού προβλήματος, βασισμένη
στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές
ελευθερίες όλων.
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Συνάντηση Δημοτικού
Συμβουλίου Κερύνειας με
τον Πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ
Στις
18
Φεβρουαρίου,
η
Δήμαρχος
Kερύνειας κα Mαρία Iωάννου και μέλη του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Kερύνειας
συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του
EYPΩKO κ. Δημήτρη Συλλούρη, στα
προσωρινά γραφεία του Δήμου Kερύνειας
(παρά το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας).

απόφοιτοι
2010.

της

Σχολικής

2/2011
Xρονιάς

2009-

Tο πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμούς
από
τη
Δήμαρχο
Kερύνειας
κα Mαρία Iωάννου, τον Πρόεδρο της
Σχολικής
Eφορείας
Kερύνειας
κ. Γεώργιο Θεοφίλου και τον Έντιμο
Yπουργό
Παιδείας
και
Πολιτισμού
κ. Aνδρέα Δημητρίου.

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν να
έχουν οι εκπρόσωποι του Δήμου Κερύνειας
μια πλήρη ενημέρωση αναφορικά με την
πορεία του εθνικού μας προβλήματος και
για καλύτερο συντονισμό των ενεργειών
για επίλυσή του.

Eκδήλωση για τη Γιορτή
των γραμμάτων
Στις 3 Φεβρουαρίου, ο κατεχόμενος Δήμος
Kερύνειας και η Σχολική Eφορεία Kερύνειας
πραγματοποίησαν την καθιερωμένη ετήσια
εκδήλωση
για
την
«Hμέρα
των
Γραμμάτων».

H εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον
αείμνηστο
Xρήστο
Mουρούζη,
τον
Άνθρωπο, τον Eκπαιδευτικό, τον Aγωνιστή,
τον Πατριώτη.
Eπίσης βραβεύτηκαν άριστοι Kερυνειώτες

Eισηγήσεις έγιναν από την κα Άννα
Nεοφύτου, τον κ. Γεώργιο Mατθαίου, τον κ.
Kώστα Σιεκκερή, τον κ. Mιχάλη Nικολάου,
τον κ. Tρύφωνα Nεοκλέους και τον κ.
Πέτρο Bραχίμη.

Tο μουσικό μέρος του προγράμματος
παρουσίασε
η
χορωδία
«Φωνή
της
Kερύνειας» με μαέστρο την κα Nέλλη
Λουκαΐδου.
Tέλος, ο ζωγράφος Aνδρέας Λαδόμματος
δώρισε στο Δήμο Kερύνειας πίνακα με θέμα
την κατεχόμενη Kερύνεια, για να μας
θυμίζει το χρέος μας.
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Παρουσιάστηκαν τρία
Βιβλία Λαπηθιωτών
Συγγραφέων
Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Λαπήθου και
η Σχολική Εφορεία Λαπήθου διοργάνωσαν
με μεγάλη επιτυχία στο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Καραβιωτών στη Λευκωσία, εκδήλωση στην
οποία
παρουσιάστηκαν
τρία
βιβλία
Λαπηθιωτών συγγραφέων.
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παρουσίασε η κα Αλέκα Γράβαρη –
Πρέκα, πρώην Ανώτερη Λειτουργός
Προγραμμάτων ΡΙΚ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους,
οι
Βουλευτές
κ.κ.
Κλαύδιος
Μαυροχάννας και Σοφοκλής Φυττής,
Εκπρόσωποι Κομμάτων, ο Δήμαρχος
Καραβά
κ.
Ιωάννης
Παπαϊωάννου,
Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Προσφυγικών
Σωματείων και Οργανώσεων και πολλοί
Λαπηθιώτες.

Παρουσίαση του βιβλίου
«Ανατομία της κρίσης –
Συνέντευξη με την ιστορία»

Το πρόγραμμα περιελάμβανε χαιρετισμούς
από το Δήμαρχο Λαπήθου κ. Άθω
Ελευθερίου και την Πρόεδρο της Σχολικής
Εφορείας κα Χρυστάλλα ΜαστραππάΚουκουμά, παρουσίαση των βιβλίων και
δεξίωση.

Τα βιβλία τα οποία παρουσιάστηκαν είναι:
• Το
βιβλίο
«Μέτοικος
Αστικού
Εκκολαπτηρίου» του Πέτρου Κόμπου, το
οποίο παρουσίασε ο κ. Γιώργος Καλαμάς,
Φιλόλογος.
• Το βιβλίο «ΛΑΠΗΘΟΣ – ΚΑΡΑΒΑΣ, Δια
Πυρός και Σιδήρου» του Νεοπτόλεμου
Κότσαπα, το οποίο παρουσίασε η κα
Έλενα Χαραλάμπους, Δημοσιογράφος.
• Το
βιβλίο
«Κ.
Π.
ΚΑΒΑΦΗΣ:
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Όμηρου Λαμπράκη
και Δρ. Τάκη Ευδόκα, το οποίο

Η
Επιτροπή
Πολιτισμού
του
Δήμου
Αραδίππου διοργάνωσε εκδήλωση για την
παρουσίαση του βιβλίου του γνωστού
δημοσιογράφου κ. Γιάννη Καρεκλά, με
τίτλο «Ανατομία της Κρίσης – Συνέντευξη
με την Ιστορία». Το βιβλίο είναι ένα
ιστορικό ντοκουμέντο, το οποίο αναφέρεται
στο Κυπριακό και τις πιο κρίσιμες περιόδους
του.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15
Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων
του
Δ’
Δημοτικού
Σχολείου
«’Αγιος
Φανούριος» Αραδίππου. Την εκδήλωση
χαιρέτησαν ο κ. Χριστάκης Λιπέρης,
Δήμαρχος Αραδίππου, ο κ. Ευάγγελος
Ευαγγελίδης, πρόεδρος της επιτροπής
πολιτισμού
και
ο
Πανιερότατος
Μητροπολίτης Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομος. Εκ
μέρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων
μίλησαν
ο
κ.
Σταύρος
Ευαγόρου,
βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κ. Τάσος
Μητσόπουλος, βουλευτής του ΔΗΣΥ, ο κ.
Νίκος Κλεάνθους, βουλευτής του ΔΗΚΟ και
ο κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους, αντιπρόεδρος
της ΕΔΕΚ.
Το βιβλίο παρουσίασαν ο κ. Ιωάννης
Ταϊφάκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου
Κύπρου,
ο
κ.
Άντρος
Παυλίδης,
συγγραφέας – ιστορικός και ο συγγραφέας
του βιβλίου. Την εκδήλωση συντόνισε η
δημοσιογράφος κα Σταύρη Κωνσταντίνου.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• Ένωση Δήμων Κύπρου
Τελ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τελ: +32 2 213 8110
Φαξ: +32 2 213 8111
e-mail: brussels@ucm.org.cy
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της Κυπριακής
Δημοκρατίας
http://www.cyprus.gov.cy
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ
Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745
Φαξ: +32 2 735 7948
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης.
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: + 32 2 511 74 77
Φαξ: + 32 2 511 09 49
E-mail : cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/
• Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τηλ: +33 3 88 41 20 00
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europa.eu/index_el.htm
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην
Κύπρο
Τηλ: +357 22817770
Φαξ: +357 22768926
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm
• Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.europa.eu/
Γραφεία Κύπρου
Τηλ: +357 22 46 06 94
Φαξ: +357 22 76 77 33
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.cy/

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
• Επίσημη Εφημερίδα
http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ

http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm
• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm
• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm
• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
• Διδυμοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm
• Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή
κοινότητα:
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης

Συνδρομές και Επικοινωνία:

http://www.ucm.org.cy/

